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5.) A Polgármesteľi Hivatal élőerős biztosításónak (biztonsági,őrzés) óradíja ].079 Ft/óra+Áfa, havi
átaldnydíj 2.3?0.ĺło n+ÁĘallló. A díjat indokolt 70 Ft/óra+Áfa Ósszeggel emelni, mely havi szinten
150,0 e rt+Áfa ftbbletkoltséget jelent. Az emelés indoka, hogł a zoo-a, e,ten kozbesżerzési eljarás
eredményehźnt k;tau, határozątlan időľe katĺ;tt szerződés díjtételei nem vóItoztak. A szerződéskjtés
időpontjában hatályos kozbeszerzéselcről szóló 2003. évi CXilX. torvény 303' $-a a szerződésmódosí-
tósra lehetőséget biztosít. A 360/2014. (XII.30.) Korm. rendelet I. melléklete a minimális vaglonvédelmi
szolgłźltató,s rezsióradíj mértéket ].929 Frban hatórozza meg.

6.) A jegyzoi hatáskĺjrbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok e||źtásźthoz szükséges (pl.:
szakállatorvosi közreműködés, állattaľtĺással kapcso|atos állatorvosi véleményezés, á|lattaľtással kapcso-
latos helyszíni vizsgźiatok) hatósági állatorvosi közreműködést, megbizźtsi szerződés keľetében bonyo-
lítja le a Hivatal. A feladatellátásľa szükséges tartós kötelezettségvállalás évente 1.500'0 e Ft összegben.

7.) A Polgármesteri Hivatal lentiekben részletezett feladatainak elldtásdhoz külső közreműködők igény-
be vétele szülrséges:
- Afa tanócsadás (3.048 e Ft),
- munkajogi tandcsadás,jogi konzultdciósfeladatok (3.810 e Ft),
- a gazdasági tórsasdgok és a kaltégvetési szervek honlapjánakfelülvizsgdlata (4.877 e Ft),
- az elektronikus információbiztonsdgĺźróI szóló jogszabályokban meghatórozottfeladatok (5.l84 e Ft),
- nemzetiségi onkormónyzatokkol kapcsolatosfeladatok (7.781 e Ft).

A feladatok folyamatos e||átása érdekében tartós kötelezettség vállalás sziikséges, évente 24.700,0 eFt
összegben.

8.) Az Onkormónyzat lentiekben részletezett feladatainak ellótásához külső közreműködők igénybe véte-
le szülaéges:
- koryruvizsgálat (2.2I0 e Ft),
- kozbeszerzési,jogi tandcsadásifeladatok (7.620 e Ft),
- óltalános jogi tanácsadós, perenkívüli és peres eljĺźrdsban teljes karíÍ jogi képviselet (I2.517 e Ft),
- képviselő-testüIeti iilések on-line konetítése (3.353 e Ft).

A feladatok folyamatos ellátása érdekében taľtós kötelezettség vállalás szükséges, évente 25.700,0 eFt
tisszegben.

9.) A Hajléktalanokért Köza|apiÍvány (székhely: 1067 Bp., Szobi u. 3.) a Józsefuárosi Szociális Szol-
gá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ részére 2016. januźtr 01 . napjától hatźrozat|an időre, ingyenes haszná-
|atraa LELEK-Progľam megvalósításával kapcsolatos feladatok e||źttásárafelajránlotta a Suzuki Sx4 l.6
GLX típusú 2013. gyttrtttsi évÍĺ személygépkocsit.

A felaján|ás alapján a JSZSZGYK a szemé|ygépkocsi tekintetében iizemben tartói joggal fog rendel-
kezni és terhelik a szemé|ygépkocsi forgalomban tartÍsźxa|, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsola-
tos valamennyi fizetési kötelezettség (pl.: üzemben taľtó nyi|vźntartźlsbabejegyzésével kapcsolatos kĺilt-
ségek, biztosítás, szeľvizelés' vizsgáztatás). A J9Z9ZGYK intézményvezetője javasolja a felajánlás
elfogadását.
A személygépkocsi haszná|ataa lÉlpr-progľam napi működéséhez szükséges beszerzési, karbantartá-
s i, szál l ítás i fe ladatok e||źltásáb an segítené az intézméný.
A gépjrármű haszntůat20|6. évre váľható köItsége 1.090,0 e Ft.

10.) A mai kornak megfelelően az informatikai megoldások egyľe nagyobb térhódÍtĺásai lehetőséget
biĺosítanak azugyintézési,vttrakozátsi idők lecsökkentésére, a hatékony munkaidő szeľvezésre. A kerü-
let valamennyi egészségügyi szolgźitatőjźnak bevonásával kiépítendő orvosi időpontfoglaló rendszer
lehetővé teszi a kerület lakossága sztmára a nap 24 órájźtban elérhető orvosi vizsgáiatra történő beje-
lentkezést, mellyel csökkenthető az orvosi várók zsúfoltsága és a páciensek várakozási ideje. Az idő-
pontfoglaló célja, hogy mindenki részére kcinnyen elérhető és átlátható módon biztosítsa a rendelésekre
történő bejelentkezést, illetve táĄékoztatást adjon a rendelés menetéľól, avizsgźiati idő hosszúságtrő|, az
orvos esetleges helyettesítéséről és szabadságának időpontjáľól. A rendszer az Önkoľmányzathon|apjá-
ľa integrált interaktív időpontfoglaló, mely aZ orvos sztĺmára is terveżletővé teszi a rendelést aztita|,
hogy elozetesen felkésziilhet a bejelentkezett páciensek megadott problémáira. Az időpontfoglaló rend-
szer a lakosság és az orvos számára ingyenesen eléľhető. A bevezetésre kerülő oľvosi időpontfog|aló
ľendszer összesen megközelítőIeg 5.000,0 e Ft/év kiadást jelent. A ľendszer kiépítéséhez beszerzési
eljárás lefolytatrĺsa szükséges.
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